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Suunnitelman  
sisältö
Liikenneturvallisuussuunnitelma on kunnan liiken-
neturvallisuustyötä ohjaava työkalu, jossa on ku-
vattu liikenneturvallisuuden keskeiset ongelmat, 
liikenneturvallisuustyötavoitteet sekä toimenpiteet 
tuleville vuosille. Vetelin ja Kaustisen kunnille laa-
dittiin samanaikaisesti liikenneturvallisuussuun-
nitelmat yhteistyössä kuntien, Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen, Liikenneturvan ja Pohjanmaan po-
liisilaitoksen kanssa. Vetelin kunnan edellinen lii-
kenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 
1988.

Työn tavoitteena oli laatia Vetelin kunnalle toteutus-
mahdollisuuksiltaan realistinen ja sopivasti toimin-
taa ohjaava suunnitelma tieliikenneturvallisuuden 
parantamiseksi sekä käynnistää kunnan liikenne-
turvallisuusryhmän toiminta. Suunnittelutyössä 
tavoiteltiin keinojen ja painotusten löytämistä, joil-
la tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja louk-
kaantuneiden määrää kunnan alueella saataisiin 
vähennettyä sekä sen ohella parannettaisiin koettua 
liikenneturvallisuutta.

Tieliikenneturvallisuuden sekä liikenneturvallisuus-
työn nykytilaa Vetelissä kartoitettiin tieliikenneon-
nettomuusanalyysillä, liikenneympäristön ongelma-
kohtien tarkastelulla, esteettömyyskierroksella sekä 
asukkaille, koululaisille ja hallintokunnille suunna-
tuilla kyselyillä. Nykytilan tarkastelussa esiin nous-
seisiin ongelmiin suunniteltiin sekä liikenneympä-
ristön parantamiseen että liikennekasvatukseen ja 
viestintään liittyviä toimenpiteitä ja ratkaisuja.

Tässä liikenneturvallisuussuunnitelman esitteessä 
on raportoitu yhteenveto Vetelin liikenneturvalli-
suussuunnitelman sisällöstä. Työn lopputuloksena 
laadittu liikenneympäristön parantamisen toimen-
pideohjelma ja liikennekasvatuksen ja viestinnän 
toimintasuunnitelma ovat erillisessä liiteaineistos-
sa. Liikenneturvallisuussuunnitelman aineistoihin 
sisältyvät myös syksyllä 2020 julkaistu kalvosarja 
nykytila-analyysin tuloksista sekä visio, tavoitteet 
ja painopistealueet -kalvosarja. Työssä laaditut ai-
neistot löytyvät sekä Vetelin kunnan että Etelä-Poh-
janmaan ELY-keskuksen internet-sivuilta.

Liikenneturvalli-
suustilanne
Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilaston 
mukaan Vetelissä tapahtui viiden vuoden ajanjak-
solla vuosina 2015–2019 keskimäärin 17,4 poliisin 
tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta vuodes-
sa. Liikennekuolemia tapahtui vuosina 2015–2019 
yhteensä kolme, keskimäärin 0,6 liikennekuolemaa 
vuodessa. Tieliikenteessä loukkaantui tällä ajanjak-
solla vuosittain keskimäärin 6,4 henkilöä. Vetelissä 
tieliikenteen henkilövahinkojen vuosittaisissa luku-
määrissä ei ole havaittavissa nousevaa tai laskevaa 
kehityssuuntaa viimeisen 15 vuoden (2005–2019) 
aikana. Kunnan alueella tapahtuvista tieliikenneon-
nettomuuksista aiheutuu vuosittain laskennallisesti 
noin 2,3 milj. € kustannukset yhteiskunnalle.

Henkilöauton kuljettajien ja matkustajien yhteenlas-
kettu osuus tieliikenteessä kuolleista ja loukkaan-
tuneista oli Vetelissä 74 %, joka on suurempi kuin 
Keski-Pohjanmaalla ja koko maassa keskimäärin. 
Poliisin tietoon tulleissa tieliikenneonnettomuuksis-
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sa ei loukkaantunut yhtään jalankulkijaa, mopoilijaa 
tai moottoripyöräilijää. Pyöräilijöiden osuus henki-
lövahinko-onnettomuuksien uhreista oli Vetelissä 
koko maan keskiarvoa pienempi. Henkilövahinko-
onnettomuuksien tapahtumapaikoista 95 % sijoittui 
maanteille. Onnettomuuskartan perusteella yksit-
täisiä merkittäviä onnettomuuskasaumapaikkoja ei 
Vetelissä havaittu.

Kokemuksia ja mielipiteitä liikenneturvallisuusti-
lanteesta selvitettiin yhteisesti Vetelin ja Kaustisen 
kuntalaisille suunnatussa liikenneturvallisuusky-
selyssä. Vetelin asukkaista noin 17 % piti liikenne-
turvallisuuden tilaa kunnassaan hyvänä tai melko 
hyvänä. Lähes yksi kolmasosa vastaajista kertoi 
joutuneensa viime vuosina onnettomuuteen tai 
vaaratilanteeseen liikkuessaan Kaustisen ja Vetelin 
alueella. Tyypillisimpänä ja vakavimpana liikenne-

rikkomuksena vastaajat pitivät autoilijoiden ylino-
peuksia. Yleisimmiksi syiksi rikkomuksiin nähtiin 
välinpitämättömyys ja ajattelemattomuus sekä kiire 
ja stressi. 

Vetelin ja Kaustisen alueen koululaisille ja toisen 
asteen opiskelijoille suunnatulla kyselyn perusteel-
la koulumatkat kuljetaan alueella yleisimmin joko 
polkupyörällä, linja-autolla tai autokyydillä. Kolmas-
osalla vastaajista koulumatkan pituus on yli viisi 
kilometriä. Valtaosa vastaajista (86 %) piti koulu-
matkaansa mielestään turvallisena. Suurimmat tur-
vallisuuspuutteet koulumatkoilla liittyivät jalkakäy-
tävien ja pyöräteiden puuttumiseen. Koululaisten ja 
opiskelijoiden turvavälineiden käytössä olisi paran-
nettavaa, sillä vastaajista 47 % kertoi käyttävänsä 
pyöräilykypärää melko harvoin tai ei koskaan.

Kuolemaan johtanut tieliikenneonnettomuus

Loukkaantumiseen johtanut tieliikenneonnettomuus3
tieliikennekuolemaa 
viimeisen viiden vuoden 
(2015–2019) aikana. 

32
tieliikenteessä 
loukkaantunutta 
viimeisen viiden vuoden 
(2015–2019) aikana. 

95 %
henkilövahinko-
onnettomuuksista tapahtui 
maanteillä.

74 %
kuolleista ja 
loukkaantuneista
henkilöauton kuljettajia tai 
matkustajia 

2,3 milj. €
tieliikenneonnettomuuksista 
aiheutuvat vuosittaiset 
kustannukset keskimäärin 
(2015–2019)

67
omaisuusvahinkoon johtanutta 
tieliikenneonnettomuutta viimeisen 
viiden vuoden (2015–2019) aikana. 

Lähde: Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilasto

Henkilövahinko-onnettomuudet Vetelin kunnan alueella 2015–2019

Kuva: Henkilövahinko-onnettomuudet Vetelissä.
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Visio, tavoitteet ja painopistealueet
Visio sekä liikenneturvallisuustyön toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet asetettiin yhteisesti Kaustisen kun-
nan kanssa. Liikenneturvallisuusvision lähtökohtana on valtakunnallinen visio. Vision tueksi asetettiin kun-
takohtaisia määrällisiä tavoitteita tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumääristä vuonna 2030. 
Määrälliset tavoitteet asetettiin valtakunnallisten tavoitteiden pohjalta suhteuttamalla koko maan tavoitteet 
kunnan väkilukuun.

Vetelin liikenneturvallisuusvisio ja tavoitteet

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenteessä ja kaikki tienkäyttäjäryhmät kokevat lii-
kenneympäristön turvalliseksi.

      KUOLLEET   Ka. 2015–2019   Tavoite vuoteen 2030

LOUKKAANTUNEET  Ka. 2015–2019   Enintään vuonna 2030

Kunnan liikenneturvallisuustyötä ohjaamaan sovittiin toiminnalliset tavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi 
määritettiin myös tarkempia painopisteitä liikenneturvallisuustyöhön ja seurantamittareita.

Liikenneturvallisuustyön toiminnalliset tavoitteet

• Liikenneympäristön turvallisuus ja viihtyisyys lisääntyy.
• Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa.
• Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu.
• Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy.
• Liikenneturvallisuusryhmän toiminta aktivoituu ja vakiintuu kunnassa.

Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua    
vakavasti tieliikenteessä ja kaikki tienkäyttäjä-  
ryhmät kokevat liikenneympäristön turvalliseksi.

1 0

6 2
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Liikenneturvallisuustyön organisointi
Liikenneturvallisuutta voidaan edistää vaikuttamalla liikkujiin, liikenneympäristöön sekä liikkumisvälineisiin. 
Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja siten monien eri tahojen yhteistyötä. 
Samanaikaisesti tarvitaan käyttäytymiseen, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikku-
misvälineisiin kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuuteen vaikuttaminen edellyttää 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. 

Liikenneturvallisuussuunnitelman myötä Veteliin on perustettu poikkihallinnollinen liikenneturvallisuusryhmä, 
joka luo perustan kunnassa tehtävälle liikenneturvallisuustyölle. Liikenneturvallisuusryhmä käsittelee niin lii-
kenneympäristöön, liikennekasvatukseen ja viestintään kuin valvontaan liittyviä asioita ja toimenpiteitä. Ryhmä 
kokoontuu kahdesti vuodessa ja se sisältää edustajia kunnan eri hallinnonaloilta; kuntayhtymästä, sidosryh-
mistä ja viranomaisista. Ryhmän kokoonpano on esitelty seuraavalla sivulla.

Liikenneturvallisuusryhmän toiminnan tavoitteet:

• jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen
• liikenneturvallisuustyön painoarvon korostaminen päättäjille
• resurssien järjestäminen liikenneturvallisuustyöhön.

Kuva: Liikenneturvallisuustyön osapuolia, työkaluja ja toiminnan tavoitteita. 

OSAPUOLET

ELY-KESKUS
VÄYLÄVIRASTO

LIIKENNETURVA

PELASTUSLAITOS

POLIISI

YHDISTYKSET,
JÄRJESTÖT

LIIKENNÖITSIJÄT

KATSASTUS

LVM, TRAFICOM

TEKNISET OSAPUOLET

OPETUS JA VAPAA-AIKA

SOSIAALI JA TERVEYS

TYÖSUOJELU

KEINOT

Viihtyisämmät
asuinympäristöt

Hyvinvointi lisääntyy

Luonnonvaroja ja
tiloaa säästyy

VÄHEMMÄN
ONNETTOMUUKSIA

Sujuvampi liikenne

Päästöt pienentyvät

Rahaa säästyy

Maankäytön ratkaisut

Liikennesuunnittelu

Väylien hoito ja
kunnossapito

Kasvatus ja
koulutus

Tiedotus ja
neuvonta

Kannustus ja
motivointi

Liikenteen valvonta

Ajoneuvojen
kunnon valvonta

Kuljettajakoulutus
ja ajo-oikeudet

Lainsäädäntö ja
verotus

KU
N

TA
SE

KT
O

RI

MIHIN VAIKUTETAAN TAVOITTEITA

YM
PÄ

RI
ST

Ö

Toimintojen
saavutettavuus

Eri kulkutapojen
käyttömahdollisuudet

Liikenneympäristön
laatu, toimivuus ja

turvallisuus

IH
M

IN
EN

Liikkumisen tarve

Liikkumisen
suunnittelu

Toiminta liikenteessä

KU
LK

U
N

EU
VO

Ajoneuvojen
kunto

Ajoneuvojen
varustelutaso

Ajoneuvokannan
uudistaminen
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Liikennekasvatus ja viestintä
Liikennekasvatuksella tarkoitetaan liikenneturval-
lisuuteen vaikuttamista koulutuksen, valistuksen 
ja tiedottamisen keinoin. Tavoitteena on motivoida 
huomioimaan liikenneturvallisuus paremmin ar-
jessa, parantaa kohderyhmän osaamista liikkua 
turvallisesti ja tilanteita ennakoiden sekä vaikuttaa 
näin liikennekäyttäytymiseen. Jokaiselle kansalai-
selle tulee antaa riittävät tiedot, taidot ja valmiudet 
suoriutua liikenteessä ilman vahinkoja. Kunnilla on 
mahdollisuus tarjota elinikäistä liikennekasvatusta 
alkaen neuvoloista jatkuen katkeamatta vanhustyö-
hön saakka. Liikennekasvatussuunnitelma tarjoaa 
perustan tälle työlle kuvaamalla toimenpiteitä ja tar-
joamalla tukevia aineistoja työn toteuttamiseen.

Kullekin hallintokunnalle on laadittu vuosikello, jos-
sa liikenneturvallisuutta edistävät toimenpiteet on 
jaettu vuodenajoittain toteutettavaksi. Vuosikello 
toimii apuna hallintokuntien tekemässä perustyössä 
Kaikkia vuosikelloissa esitettyjä toimenpiteitä ei ole 
välttämätöntä toteuttaa, vaan hallintokunta voi itse 
päättää omien resurssien ja paikallisesti koettujen 
ongelmien mukaisesti toteutettavat toimenpiteet. 
Vaihtoehtoisesti vuosikelloon voi myös lisätä omia 
toimenpiteitä, sillä vuosikello toimitetaan muokatta-
vassa Power Point-muodossa. Suunnitelma jaetaan 
kaikkien kuntien liikenneturvallisuusryhmien edus-
tajien kautta hallintokuntiin.

 

NUORISO JA VAPAA-AIKA

 Nuorisovaltuusto ottaa yhden 
liikenneturvallisuusteeman 

joka vuosi (valmistelu 
keväällä)

 Liikenneturvallisuutta 
käsitellään nuorisotilojen 

arjessa (turvalaitteet)
 Nuoriso- ja vapaa-aikatoimen 

henkilöstölle koulutus 
liikenneturvallisuustyöstä 3-4 

vuoden välein

 Huomioidaan:

 Pyöräilyviikko

 Opetushallituksen liikenneviikko 
(vko 37) 

 1.10 heijastinpäivä

 Yhteyshenkilöt:

 Aija Järvenpää (Kaustinen)

 Satu Koski (Veteli)

 Linkkejä:

 Nuorisotiloilla vähintään yhtenä iltana 
teemana liikenneturvallisuus 

Liikenneturvan sähköisiä aineistoja 
hyödyntäen (#rohkee, youtube, kahoot)

 Retkien yhteydessä muistutetaan 
turvallisesta liikkumisesta. 
Urheiluseuroille muistutus 

turvallisesti harrastuksiin aineistosta.

• Sari Torppa (eläkeläisjärjestöt)
• Virve Karhu (Soiten kuljetuspalvelukeskus)
• Heli Lintamo (Liikenneturva)
• Juha Koistila (Poliisi)
• Anne Peltoniemi (EPO-ELY)
• Teemu Kinnunen (Ramboll, siht.)

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-
ikaisena/nuoret 

https://www.nuortenakatemia.fi/
oppimateriaaleja/liikennekasvatus/

www.liikkujanviikko.fi

www.ehyt.fi/fi/nuoret

Kuva: Esimerkki hallintokunnittaisesta vuosikellosta.

Vetelin kunnan liikenneturvallisuusryhmä:

•  Tero Uusitalo (tekninen- ja ympäristötoimi, pj.)
•  Jussi Mikkola (tekninen- ja ympäristötoimi)
•  Hannu Jyrkkä (yleishallinto)
•  Antti Tattari (yleishallinto)
•  Maria Keltti-Heikkilä (sivistystoimi)
•  Pinja Saarinen (sivistystoimi)

https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/nuoret 
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/nuoret 
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/liikennekasvatus/
https://www.nuortenakatemia.fi/oppimateriaaleja/liikennekasvatus/
http://www.ehyt.fi/fi/nuoret
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Liikenneympäristön parantaminen
Liikenneympäristön parantamisesta laadittiin toi-
menpideohjelma. Lähtökohtana oli kustannuksil-
taan toteutuskelpoisten toimenpiteiden esittämi-
nen havaittujen ongelmakohteiden parantamiseksi. 
Toimenpide-ehdotusten suunnittelussa pohjana oli 
työn aikana tehty nykytila-analyysi, jossa kartoi-
tettiin ongelmakohteita ja vaarapaikkoja olemassa 
olevien lähtötietojen, onnettomuusanalyysin, asu-
kaskyselyn, aloitetarkastelun sekä asiantuntijoiden 
kommenttien perusteella. Toimenpide-ehdotuksia 
työstettiin maastokäyntien ja esteettömyyskierros-
ten havaintojen perusteella ja suunnittelukokouk-
sissa tarkennettiin toimenpideohjelman sisältöä yh-
teistyössä kunnan ja ELY-keskuksen kanssa.

Liikenneympäristön toimenpideohjelma raportoitiin 
toimenpidetaulukkona ja karttaesityksinä, jotka ovat 
erillisessä liiteaineistossa. Toimenpidetaulukkoon 
kirjattiin kohteen sijainti, toimenpide-ehdotuksen 
kuvaus, kiireellisyysluokka, kustannusarvio, toteu-
tusta edistävä taho, laskennallinen henkilövahinko-
onnettomuuksien vähenemä maanteiden osalta, 
tieosoite sekä muita lisätietoja kohteesta. Vetelin 
kunnan alueelle on esitetty yhteensä 49 parantamis-
kohdetta, ja niihin 61 yksittäistä toimenpidettä. Toi-

menpiteiden yhteenlaskettu kustannusarvio on noin 
3,35 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden kustannusar-
vioit ja kiireellisyysluokat ovat suuntaa antavia. Ne 
voivat muuttua esimerkiksi yleisen taloustilanteen 
vuoksi. Lisäksi osa toimenpiteistä vaatii tarkempaa 
jatkosuunnittelua.

Maanteiden toimenpiteiden laskennallinen hen-
kilövahinko-onnettomuuksien vähenemä on 0,08 
onnettomuutta vuodessa. Toimenpide-ehdotuksis-
ta noin 40 % sijoittuu Vetelin katuverkolle, josta ei 
voitu vastaavasti määrittää henkilövahinko-onnet-
tomuuksien laskennallista vähenemää. Toisaalta 
liikennemäärät ovat katuverkolla alhaisemmat kuin 
maanteillä, joten katuverkon toimenpiteiden lasken-
nallinen vähenemä ei merkittävästi lisäisi yhteen-
laskettua henkilövahinko-onnettomuuksien vähe-
nemää. Liikenneturvallisuustyössä painopiste tulee 
olla liikenneympäristön kehittämisen ohella myös 
tietosuutta lisäävissä ja turvallista liikennekulttuuria 
edistävissä toimenpiteissä, sillä liikenneympäristön 
riskeihin kohdistuvat parannustoimenpiteet eivät 
yksistään riitä asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seen. 

Taulukko: Toimenpide-ehdotuksien lukumäärä ja arvioidut kustannukset kiireellisyysluokittain.

Toimenpide-ehdo-
tuksen vastuutaho

Kiireellisyys-
luokka 1
2021–2022

Kiireellisyys-
luokka 2
2023–2026

Kiireellisyys-
luokka 3
2027

Ei kiireelli-
syys-
luokkaa

Kaikki toimen-
piteet yhteensä

kpl € kpl € kpl € kpl € kpl €

ELY-keskus 14 521 700 6 48 000 3 850 000 0 0 23 1 419 700

kunta 16 10 150 9 426 000 0 0 3 500 28 436 650

ELY-keskus ja kunta 2 2 000 2 31 100 5 1 461 000 0 0 9 1 494 100

muu 0 0 0 0 1 – 0 0 1 0

Yhteensä 32 533 850 17 505 100 9 2 311 000 3 500 61 3 350 450

Esimerkkejä liikenneympäristön parantamisen toimenpide-ehdotuksista:

• Yhdystiellä 18043 (Heikkiläntie) nopeusrajoituksen alentaminen (60 km/h  50 km/h), liikenteen rauhoitta-
minen hidasteilla sekä selvitettävä mahdollisuutta kaventaa moottoriajoneuvoliikenteen tilaa ajoratamaa-
lauksilla ns. kylätiekokeilujen mukaisesti. 

• Valtatien 13 varrelle Kaustisen ja Vetelin välille yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän rakentaminen olemas-
sa olevan suunnitelman mukaisesti.

• Yhdystien 18045 (Siltalantie) ja Emäntäkouluntien liittymän ylityskohdan parantaminen korotetulla suoja-
tiellä tai keskisaarekkeella sekä Välkky-tehostemerkkien asentaminen suojatielle.

• Valtatien 13 ja yhdystien 18045 (Siltalantie) liittymään väistötilan rakentaminen pohjoisesta päin tulevalle 
ajosuunnalle.

• Vetelin liikuntakeskuksen ja kirjaston sisäänkäynneillä ovien muuttaminen liiketunnisteen tai avauskytki-
men avulla automaattisesti avautuvaksi esteettömyyden parantamiseksi.
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Etelä-Pohjanmaan elinkeino-,  
liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8
PL 156, 60101 Seinäjoki
puh. 0295 027 500
www.ely-keskus.fi/ely-etela-pohjanmaa

www.ely-keskus.fi

Jatkotoimenpiteet ja seuranta
Liikenneturvallisuussuunnitelman valmistuttua 
aloitetaan suunnitelman toteuttaminen käytännös-
sä. Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden to-
teutuksesta ovat vastuussa useat eri tahot, kuten 
kunnan eri hallinnonalat ja yksiköt sekä ELY-keskus. 
Liikennekasvatusta ja viestintää toteutetaan eri hal-
lintokunnissa yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Kunnan liikenneturvallisuusryhmä on avainase-
massa suunnitelman viemisessä käytäntöön sekä 
kunnan liikenneturvallisuustilanteen ja esitettyjen 
toimenpiteiden toteutumisen seurannassa. Ryhmän 
aktiivinen toiminta ja säännöllinen kokoontuminen 
ovat tärkeää työn jatkuvuuden kannalta. Ryhmä 
pystyy monin tavoin edistämään suunnitelmassa 
esitettyjä toimenpiteitä.  Ryhmän toimintaa on tuke-
massa ja aktivoimassa Liikenneturvan asiantuntija-
jäsen.

Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetyt toi-
menpiteet vaativat myös henkilötyötä ja rahoitusta. 
Sen vuoksi suunnitelmaa kannattaa käsitellä ja tar-
peen mukaan hyväksyttää kunnassa niillä tahoilla, 
jotka päättävät toimintaresursseista. Suunnitelman 
esittely lisää myös päättäjien ymmärrystä liikenne-
turvallisuustyöstä sekä tuo sille painoarvoa ja nä-
kyvyyttä. Liikenneturvallisuustyötä voidaan edistää 
myös huomioimalla liikenneturvallisuus suunnitel-
missa ja asiakirjoissa, jotka ohjaavat kunnassa käy-
tännön työtä ja toimintaresursseja.

Suunnitelman valmistuttua:  

• Liikenneturvallisuussuunnitelma käsitellään ja 
hyväksytään kunnanhallituksessa sekä saate-
taan tiedoksi kunnanvaltuustoon.

• Liikenneturvallisuussuunnitelman aineistot koo-
taan kunnan internetsivuille.

• Liikenneturvallisuusryhmä käynnistää toimin-
tansa ja sopii yhteiset toimintatavat.

• Suunnitelmasta tiedotetaan kunnan organisaa-
tiossa kaikilla hallinnonaloilla sekä paikallisen 
median kautta asukkaille ja yrityksille.

• Liikenneturvallisuustavoitteet huomioidaan ja 
liitetään kunnan muihin suunnitelmiin.

• Kunnan henkilöstö sekä sidosryhmät sitoute-
taan suunnitelman toteuttamiseen.

• Käynnistetään kunnan liikenneturvallisuussuun-
nitelman toteutumisen sekä kunnan liikennetur-
vallisuustilanteen seuranta. 

Lisätietoja:

Tero Uusitalo, Vetelin kunta 

Anne Peltoniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lauri Vesanen, Ramboll Finland Oy

Aineistot ladattavissa:

http://www.veteli.fi/tekninentoimi/	 	
kadut-ja-liikenne/

http://www.veteli.fi/tekninentoimi/kadut-ja-liikenne/
http://www.veteli.fi/tekninentoimi/kadut-ja-liikenne/

